


A szerző írja első kötetéről:

A múlt. Szakadó hóesésben az 
emlékek körvonalai. Kristályrobajban 
a világ.

A gyermekkor pihekönnyűsége? 
Makacs küzdelem a felnőtté válásért.

Az ifjúság? Vad harc a mlndenség- 
gel. Tikkasztó szomjúság, melyet csu
pán a tudás, a megismerés olt va
lamelyest.

Utazások gályarabsága s a szaba
dulások.

Hogy leborulnék szent földetekre!
összetevői vagytok az amalgám- 

nak, talán épp az ezüstösen csillogó 
higany, amelyet versnek neveznek.

Ahogy az író vállon ölelt, a sorok 
közül kitekintő szellemszem pillantá
sa ahogy rajtam m egállt. . .  saját kép
zeletem vetülete persze . .. ,  hogy nem
csak én szeretem Füst Milánt, ő is 
engem, talán Roger Martin du Gard 
is, Vercors, talán Bilitis, akinek sír
ját agyagtáblákra írt versekkel talál
ták kikövezve, Juhász Gyula, Kaffka 
Margit és a drága Albert Camus . . .  
Alázatosan hajtom le a fejem, míg 
tintakék árnyatok toronyként magaslik 
fölöttem.

De emeli állam Georges Braque és 
kagylót úsztat el szemem előtt, ho
mokszemcsék hullanak, s ahogy talpra 
segít, összekoccan a sok kavics, De
bussy és Ravel intik be a zenét.

És oszlik a köd a hatások szen
télyében. Hiszen se tető, se ablak. 
Csak az ég meg a felhők s a fehér 
gótívek csontozata. A lényeg. A hal
kak, szótlanok, tehetetlenek védelme. 
Az igazság. Jóindulat, mellyel nincs 
a pokolba vezető út kikövezve. A tu
dat szikrázó világossága. A gondolat 
éle. A fegyelem páncélinge.

Tanár vagyok. Az is akarok ma
radni.

Bármily szerénytelenül és remény
telenül hangzik, életcélom segíteni, 
hogy a költészet emberi létünk ré
szévé váljék.
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A TAPINTHATÓ



szikrák útját méred keresed 
tessék figyelj 
oltom a lámpát 
nyitom a rácsot 
már csak parázs 
nincs ragyogó pávafarok 
nem nyílik fel legyezőként 
a tűz
csak mereng
így gondolj rám te is



IGÉK IGÉZETE

M e n t e m  a parton.
Kék hal
úszott a part közelébe. 
Utánakaptam.
Megfogtam.
Fölmutattam.
Csodálták.
Lazult a fogás.
Visszaejtettem a vízbe.
Elúszott.
Sajnáltam.
örültem.

M e n t é l  az utcán.
Kutya menekült.
Nyakán szíj, lánc.
Megállítottad.
Nem félt.
Levetted a kölöncöt.
Elfutott.

M e n t  a házak között.
Letépett sárga virágok 
az út mentén.
Éjjel lopták össze a kertekből. 
Megunták.
Szétdobálták.
összeszedte.
Napokig szállt 
a friss vizű vázákból, 
és belengte a tágas szobát 
az aranyszavú hála.

M e n t ü n k  a nádas mellett.
A víz fölszíne csupa békalencse. 
Bundás szeleskedett.
Nem sejtve a vizet 
nyakig elmerült.
Nevettünk.
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M e n t e t e k  kirándulni. 
Nyíresre bukkantatok.
Kevés volt a törzs,
melyen előttetek járt emberek
szíve, neve
bevésve nem maradt,
Sajnáltátok
a selymes, síró kérget.

M e n t e k  virágok mellett, 
síró gyermek mellett, 
könyvek mellett.
Nem látták.
Egymás testét markolászták. 
Mondják, belőlük nő égnek 
a bátor új világ.

8



CSENDÉLET

Fákat metszett tegnap apám. 
Behoztam a melegre néhány ágat, 
mely földre hullt.

S ma a vázában állva
nyitogatja kelyhét
sok szégyenlős barackvirág.

Rebbenés nélkül, 
állhatatos gonoszán 
bámulják a csodát a bútorok.
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BILITIS EMLÉKEZETE

Tobozokat gyűjtöttem az erdőn 
s furcsa formájú gallyakat.
Olyan lett szobám, mint nimfák lakja: 
hattyúnyakú vázákban 
lomb hervad, fenyőág illatoz, 
nagyfejű lámpámról 
zuzmók szakálla leng.

Ajtóm előtt faunok patája koppan, 
megáll.
Izzó szem sugára fénylik be 
a kulcslyukon.
Forró lehelet szikrázik át 
a repedéseken.

Foszló füstté válva rejtezem 
hószín bogyók 
bölcs magvai közé.
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ERDŐK LEHELETE

I.

Eget verő nyárfák csúcsai fölött, 
ahol csak a szél jár,
ködökbe göngyölt fecskék felhői szállnak 
dél felé,
míg szitál a levél 
az alattuk járók fejére.
Van, amelyiket zölden tépi le.
De legtöbbje sárgára meredve csapódik a kövezetre. 
Ha volna erőm
behatolni a növényi lét rejtelmeibe, 
a sejtek falán át gondolatommal.
Mikor a levél az ágról lehanyatlik.
Mikor a kéz egyet lecsavar 
és szétdörzsöli ujjai között.
Mikor a szirom leválik.
A gyümölcs lehull.
Beojtódik az ág.
Törzsnek tülekedik a fűrész.
Rezdülésük, iszonyataik, 
alélésük
érzem, hogy velem rokon.

II.

Zöldek zenéjétől visszhangzott a lég, 
A füvek, a fák, a folyó zöldje 
átragyogott az eső fátyolán.
Jaj, ha a remény ilyen egyértelműen 
belém költözne, átjárna!
Bizakodva kapaszkodnék 
a fenyves állhatatos illatába. 
Beléfagyhatnék,
mint borostyánkőbe bogár, ág, levél 
a remény pengő, sima 
smaragdkristályaiba.
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III.

Meredek sziklafalban, 
szinte odacsippentve, 
egyenes derékkal, 
gyertyaként 
álltak a fák.
Még csak tériszonyuk sem volt 
a mélységes víz fölött.

IV.

Ahogy a fa a sírra 
ráborult, 
meghalt a fű.
Az árvácskát nem érte eső. 
De a fára is ráborult az ég. 
Az égre meg a felhők. 
Gyötörte egyik a másikat.

V.

Mikor fölragyog a hold 
és fehér tányérjáról 
a fényes semmi tündököl, 
kikönyökölök a fenyvesek zöldjére.
A bagolyhuhogás nem félelmetes, de 
szépséges dicsfény 
a csúcsok fölött.
Köveken koppanó tobozok hangja, 
altass el!
Söpörd le pilláimról 
a korai sötét 
harmatcseppjeit!

VI.

Tudok-e
náladnál valamivel többet
az árnyékról,
amely a falra vetődik?
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VII.

Az avar fölött kerengő 
forgószél emelt
a tölgyfa csúcsának magasába. 
Mókus perdült, mint az álom, 
s gyönyörű bolyhos farka utána. 
Jaj, csak megkapaszkodjon! 
Messze volt az ág. 
Megijesztettem.
Ne félj, nem bántalak.
Rám kékséges kék 
Adonisz-pillék 
füzérei szálltak.
Azok sem féltek.
Pedig mozdultam is.
S finom szárnyuk meg se rezdült.

Boruljon ránk
a szentjánosbogarak fényezte 
völgy nyugalma.
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VESZENDŐ KÉKSÉG

Milyen iszonyatosan marad el a kékség mellőlem.
Először a kék ernyőm hagytam el,
mert kiderült és azt hittem, nem fog kelleni.
Röppent utánam, 
kiáltott utánam 
a tárgyak üveghangján, 
de nem hallottam.
Csak mentem előre álmaim után, 
melyek a borult egek alól menekültek.
Él szállt a kék ernyő.
Nyele beleakadt a lombok zöldjébe, 
házak kéményén megállt, 
hogy lássa, merre halad a hajó.
A fekete gyűrű körül kidagadt gyöngynyaka 
a kiáltozástól.
De nem hallottam.
Későn vettem észre.
S akkor
a vizek melletti barlangok magányossága 
borult rám.
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ESENG A FA

Ágaim tarajos görcsbe rándulva 
magukba kapaszkodnak 
magukat tartják 
magukat szorítják 
a levegőbe fonják maguk 
és gyökereim is 
földből félig kiállva 
a levegő hajába vájva 
tartják horgas ujjaik 
Se földben sem égen 
A kettő határán várom 
a tikkasztó nyarat 
A záport mely lemossa 
gyökereimről a földet 
S magával ránt a túláradt patak 
le a hegy lábához 
Koronám sárban 
Csupasz gyökereim 
égre meredve

Csillagok anyja 
te esthajnali 
adj erőt a sziklát 
átölelnem
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MIKROKOZMOSZ
(teremtés előtt)

Begyújtani nehéz, mert nincs fa. Az udvaron le
hullott, letördelt ágakat gyűjt. Azokat darabolja és ké
szít a kályha odvábán féltetőt, mert a négybe vágott 
tuskó egy darabját tartóoszlopnak illeszti. Széndara
bokkal cserepezi a féltetőt, majd alágyújt. Sok papí
ros kell. Az ágak nedvesek. Végükön, mint penész
gomba nő ki a sistergő vízből formált habos bubo
rék. Végül mégis kiszárad, meggyullad, de gyorsan 
el is ég. Parazsa nincs, és ha nem illesztget szénda
rabokat időben a féltető alá is, kialszik a tűz. Pedig 
szükség van a melegre idebenn. A kinti táj is nélkü
lözi a hőt, de az már megszokta, ahogy mondani szok
ták. Szél lengeti, nyikorgatja a külső ajtót.

Át kell ültetni a folyondárt, mert összetört a cse
rép. Ma szép idő van. Téli nap ugyan, de langyos. 
Esőre álló. A méhkaptár tetején két kidolgozott kéz 
mozog. Kiveszi a növényt a sérült cserépből. Földet 
hoz a vödörben a kert hátúljából, a pince lépcsőjé
ről lótrágyát, a körtefa alól homokot. Elegyít. A há
rom összetevőt megfelelő arányban keveri. Legtöbb 
kerti föld, kevesebb homok, még kevesebb lótrágya. 
Ebben sok a nitrogén, így olvasta az újságban. Por
hanyója az anyagot: két tenyerét dörzsöli össze. Kö
zé szorul a föld. Közben kiválasztja a kavicsot, üveg
darabkát, ázott levelet, ágtörmeléket, s mikor sima a 
keverék, tölt belőle a tiszta cserépbe a növény egész
ségére. Tele persze nem, mert a gyökérnek is kell 
hely, meg úgy illik, hogy a víznek is legyen tányér 
hagyva. Körül is nyomkodja a növényt, hogy ne lebeg
jen a porhanyó talajban. Kapaszkodjék. Aztán a lo
csolás. Többször, de nagyon, hogy teljesen átázzon 
a föld. Istenem, micsoda várakozások feslenek ben
ne, mikor tányérba kerül a cserép, hogy legközelebbi 
locsoláskor ne folyjon végig a falon a víz! És aztán 
az ablakpárkányon keres neki helyet.
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A TÉMA

A téma mi is volt?
A padló,
amelynek repedéseiből 
kihullott a gitt.
Színe megkopott 
és látszottak a csomók.
Talán szőnyeggel kell rejteni, 
hogy ne lássák.
Talán gyékényt rá, 
hogy ne legyen csupasz.
Hisz nemrég festették.
De a kályhából is 
hullt ki parázs.
S a fekete ragyák 
ott éktelenkedtek.
Föl kellene újra festeni? 
Talán a nyáron, 
ha megjön a jó idő.
S a terpentin, a festék 
s a puha ecset, mint 
jóbarátok, móvában dolgozók 
megjelennek,
Talán akkor.
Addig a söprű, 
a rongy, a kefe 
és a félszegen csillogó, 
gyönyörű víz.
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A MEGFOGHATATLAN



a néma fehérségben keresem a lilát 
az indigóba izzított kéket

Chagall színeit



ÉS NEM ÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ AZ EMBERT

Kutatom 
a tárgyak lelkét: 
rugók között
az afrikba vett por nyugalmát, 
a szivacspárnák sóhajait, 
gumiabroncsok hisztérikus jajgatását 
a kanyarokban . . .

az állatok szemvillanásait,
ahogy a reszkető egér fölött
a macska ül,
vagy foga közé szorítja
a madárfiat,
széttapossák a békát,
kettényisszen az úttesten
átfutni igyekvő sün,
hátratörik a szélvédő üvegnek vágódó
fecske feje . . .

És nem örökkön-örökké az embert.
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KÉT PILLANATKÉP

l.

Az alkonyat finom hamujában 
poroszkálnak a neszek.
Ott túl a szőlőlugason.
Van, amelyik megsántulva baktat. 
Másik vadul cikáz.
De a szőlőfürt nem hintái.
A levél nem rezdül.
S a kétszer friss vízben, 
a vázában, az asztalon 
kevélyen tartja fejét 
tizenhat vasvirág.

II.

Rolók résein cikáz a fény. 
Röntgensugár osonása 
a bordák között.
Muskátli szirma lankad 
és lehull.
Fecske szárnya cikkan 
és eltűnik.

Megrendelésre nem tudnék 
verset írni.
A líra mellemnek szegezné 
a kést.
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SZENVEDŐ ALAK

i.

Ez a test egy 
szép, nagy, heverő, tiszta 
kő.
Nap süti.
Szél fújja.
Eső veri.
Hó borítja.
Csak annyi, hogy 
kopik, öregszik.
De ha
moha befödi, 
repkény befutja, 
páfrány reáhajol, 
az egész élő világ érverése 
beleköltözik.

II.

Mint akit
gyomorszájon vágtak,
derékba törve hallgatok.
Hányszor volt,
és hányszor lesz még
ilyen találkozás
ember és emberek között?
A homokóra
felső gömbjéből
gyorsan pereg
alá a kvarcharmat.
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FÜLEMBE SÚGOTT SOROK

i.
ne rázd a zúzmarád 
öreg fa
jeges lemezeid remegése
tart már
életben
csupán

M.
sóhajnyi köd 
száll a kert felett 
szememre csavarodik 
tar ágak közt 
tapogatva keresem az utat 
meleg vackom felé

III.
olyan gyönyörűen 
szállt rám a hó 
olyan hallgatagon 
hogy sírtam

IV.
harmat hamvad a füveken 
én is
a nap krematóriumában 
porladok korommá

V.
hatmillió halott 
a zsidókat kivéve 
ennyi a lengyelek áldozata 
a második világháborúnak 
hallod
milyen halmazállapotúvá válik 
a lélek
a lebenyek hártyák 
hálájában 
jéggé fagy 
a gondolat

24



A FÁRADTSÁG FORRÁSAI

l.

a rideg éjszakában 
mikor a hó parazsa izzik 
ropog 
szikrázik 
a talpak alatt 
halkan dúdolva 
a fáradtság szürke fonalát 
fonom

II.

fáradtság harangja alatt a fej
metsző éle torkomig vág
szédülések apály-dagályai
álmatlan magasságok madárraja
mélységek ködéből felparázsló farkasszemek
a kárörvendő telihold
a fájdalom furulyáját fújja

II I .

az éjnek három tapadó 
bársonypuha takarója alatt 
fuldoklom
az egyik a magányosság 
a másik a félelem 
a harmadik
a kutyafog-sem-hasította csönd 
iszonyatos lágyan 
borul rám 
mind a három 
s az idő gyertyacsonkjáról 
hallatlan méltósággal gördül 
feszülő dobhártyámra 
a megolvadt viasz.
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AKIBŐL AMI

Belőlem is
úgy párolog az erő naponta, 
mint fából a nedvesség, 
ha vizesen parázsra teszik.

Engem is
a fájdalom parazsa 
éget szénné,
amelyet újra majd a halál 
fog kezébe venni, 
és sírföl iratokat firkál vele 
öngyilkosok, gyermekek, kutyák 
légből ácsolt fejfáira.
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ELKENÖDTEK A SZÍNEK A PAPÍRON

Az emlékezet rózsaszín virágaival köszöntelek
hogy láss még
A narancsok kifakultak
csak a rózsaszín szenderedik az ég alján
míg a halkan doromboló szürkület el nem nyeli
Jaj a kis seb ahogy benő
húsom rózsaszínje
cicám nyelvének rózsaszínje
A csodálatos kert
A varázsló kertjének
ezer rózsába ojtott
kegyetlen szívverése
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CSAK ABBAHAGYOM

a megszelídített tűz ahogy kivillog tigrisszeme 
az ajtón
és új erővel tölt a lobogás 
amely meg sem áll a megsemmisülésig 
átizzítja a rostélyt 
sütnek a cserepek
s az egész szoba megtelik meleg leheletével 
micsoda ölelés lomboz körül 
de nem is lomboz
hanem az ágak hegyén levelek hóna alján
serkenő piros virágok. . .
szinte már látni se látszik a zsámoly zöldje
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Ml EZ?

1. Apró színes kövecskékből, 
melyeket a tenger kivet, 
füzér.
Ez az én versem.

2. Háziruha zsebében
morzsák, por, fogpiszkáló-darabok, 
papírfoszlányok közé keveredett 
csillámpor, 
talán féldrágakő 
lepattant csücske . . .

Csak mosás előtt eszmélek rá 
én is
verseimre.
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BŰNTUDAT

A tiszta gondolat tükrében nézem magam.

Arcomon durva szakádként serkednek 
a vad szavak.
Szemem gödre két mocsár ágya: 
a képmutatás ingó nádai lengenek, 
a hazugság boszorkánytüzei viliódznak, 
s az álnokságok síkos kígyóteste suhan. 
Számból kinőttek
a falánkság könyörtelen csontgyökerei. 
Nyelvem nyúlós moszatok 
állhatatlansága.
Fejemen az álmok ritkuló 
csalántakarója.
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MÁR CSAK EZT SZERETNÉM

Szemöldökcsontjaimba 
kapaszkodik 
a vasmacska 
és emel
a mélységekből 
föl.
Ni, egy kagylóborított 
amfora!
Jaj, a fény!
Föl a derengésből 
homokszitáló meditációból 
a restaurátor keze közé.
Lehántják rólam a kagyló-köntöst, 
iszapot, nyálkát, 
s ott kell feszítenem pucéran 
a tároló üveglapján.
Bárcsak pozdorjává törhetnék a 
márványpadlón.



JÉGVIRÁGOK

A parazsat röpdöső lángok sárga pilléi lepik. 
Barnává izzik körül a sötét.
Hószárnyú angyal száll el fölöttem.
Majdnem a tűzbe zuhan.
Leolvadtak szárnyai.
Kiviszem a hóesésbe.
S a pihék szép sorjában összeállnak.
Suhogóvá lombosodik a szárny.

Állok kinn és várom a csodát:
talán nekem is szárnyat szőnek a hulló pelyhek.
De mind elolvad, ahogy testemhez ér.

Szárnyam most már nem lesz soha.

Fáradtan dőlök a hóra.
Kristályok ezer tűje szúrja át szívem.
Ággá fagyottan fekszem.
Szemem világán nő a jégvirág.

I.

II.

Hullik a hó és 
ámul a kő, hogy 
a föld köréfagy, mint 
ezüstfoglalat.
Szép, sima pirosán 
sűrűn csillan a jégkristály 
ezer éle.

S a hó száll, mindent befed. 
A kő csak szálka már 
a nagy, puha testben.

így süllyed el az emlék. 
Céltalan célokat követve 
magam is elmerülök.
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CSAK FOLYTATOM

és ezen az éjszakán annyi volt a derű
mint halálfejes lepke szárnyán a hímpor
amint repes a fény felé
jaj odaütődik csapódik jobbra-balra
istenem milyen halál
és a puha barna tapogatók
a szárnyak cirádái
a porban vergődés iszonyata
és a cipőtalp amely fölé mered
pillanat nyúlj meg
vasmacskáid akaszd
követ gördíts alá
élet emeld fel még egyszer
te szikraszemű
halál engedd hogy elrepüljön
be a bársonyfalú éjszakába
fény kérlek ne vonzd
pókháló ott fönn a lámpa mellett
szakadj ketté
te mindenség engedd
hogy éljen tovább
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HOMÁLYOSULÓ a blak



Napjaim csupasz kövek, melyeken 
nem nő moha.
Egymást horzsoló, formátlan tömeg. 
Sötét van.
Csak a csillagok és ásványok szeme 
világít.

A csupasz gondolaton, 
árfaragta kő,
fénytől iszonyodó emlékek 
virágállatai.



KÉT SKARLÁT LEVÉL

I.

Nem vetem le 
ölelésed brokátköntösét.
Csókjaid drágakövei szikráznak rajta. 
Hajamat ezüsthálóba csavarták 
gyanakvó ujjaid.
Fogaim platinagyűrűjén tüzel 
számra tapadásod izzó rubintköve. 
Halálos szorításod topázai 
sápadoznak csípőm körül.
Karomon ragadozó fogaid metszette 
ametiszt ragyog.

így érkezünk ünnepi díszben 
a szerelem báljáról.

Ne vedd még le te sem 
ölelésem bársonyát.
Szemed kékje szebben világol 
sejtelmes suttogásaim 
aranysisakja alatt.

II.

Előbb csak úgy érintse 
szemed, kezed, szád 
a testem,
mint vizet fecske szárnya,
ágat lepke szárnya,
ahogy árnyék szegődött nyomodba,
ahogy Corot ecsetje érinthette a vásznat,
mikor nyírfáit festette.

Csak aztán legyen derékroppantó ölelésed. 
Forró viasz cseppenése a csókod, 
melybe fogad pecsétje vési bele 
indulatod iniciáléit.
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TALÁLKOZÁS

Tenyerem foggatom 
Mit látott homlokodon 
Redőt és izzadságot 
Mit látott szemeden 
Gyanút és könnyet 
Mit szádon
Nagy hallgatások merevségét
Belehajtom én is az arcom
Várom találkozzék a kettő
Savanyú és édeskés izzadsággal
Redő a redővel
Keserű könny a sóssal
S a két nagy hallgatás merevsége
Mely itt tenyeremen olvad
Eggyé
össze
És át
Valami derűs ölelkezésbe 
Ujjongó egymásra találásba
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ÉVSZAKFORDULÓ

Csókjaid aranylemezei 
páncélba öltöztettek.
Zöldarany gyíkként suhantam 
az idegen vágyak 
áttüzesedett kövei közt.

Évszakforduló van.

Hogy kibújjak régi köntösömből, 
a páfrányosba bújok.

Elég erős vagy-e még, 
hogy csupasz testemen 
újabb védőpajzsot kialakíts?
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EMLÉKEK TÁJAIRÓL

Csókjaim hóesése arcodra pereg.
Kristálytűi bőröd izzítják.
Pelyhei ajkad peremére telepszenek. 
Forgószelük szemed tükrén kavarog.

A reggel szennyes árja mindent elsodor.
A nappal földrengése mindent romba dönt.

Mégis este 
pihék csodáit látom 
makacsul csillogni 
szempilládon, 
szemöldöködön.
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HALLGATOK

Szeretném, ha eljönnél s megfognád kezem, 
szép hosszú ujjaid nyomán hogy 
dalra kelne a vér.
S a bőr úgy inná a kéz simogatását, 
mint fül az orgonaszót 
a hangoktól zsongó katedrálisban, 
arról álmodva, 
hogy az Isten maga beszél.

Szó nem esne köztünk, 
csak elfullt sóhajok, 
melyekben ott remegne 
a távoliét minden könnye, gyötrődése.

Az öntudat szemhéja nehezül.
Csillagporrá zúzva 
szóródik szét 
a józan ész mögöttem.
Érzéseim fölszívták valóm.

Kitárt szárnyakkal, 
szinte mozdulatlanul 
lebeg fölöttünk 
az almúlás.
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DERENGÉS

Nem tudom, sajnáljam-e, 
hogy mindjobban homályosul az ablak, 
s a feledés erőszakos keze 
jégvirágokat metsz közénk.

Már két napja nem láttalak.
De forró leheletem nem használom arra, 
hogy olvasszam a jégvirágokat, 
és újra lássalak.

ömlik a pára orromon, számon.
Gomolyog, remeg.
Foszlik, enyészik, mint magam.

De egyszerre
hervadni kezd a nagy jégtulipán.
Földereng homlokod, szemed.
Még nem látsz,
pedig már én is olvasztom ideáiról 
a hatalmas jégpáfrány tüskés leveleit.

S egyszerre az üveg függönye fölemelkedik:

A remény zöld kucsmájával fejünkön 
állunk az izzó alkonyi fényben.
Szemünkben nyíló vágyak 
tág kelyhű orchideái.
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JELENÉSEK

Zöld kristályú víz alatt 
suhannak a szép halak. 
Pikkelyük ragyog.
Várom, hogy jössz víz alatt, 
követnek ezüst halak . . .

Jelenések közepén, 
gyémántszikrák tűzkövén 
csap meg az a hab, 
mely sustorog, elsöpör, 
semmi sem marad.

I.

II.

Mondanám, 
de nyelv, ahogy van, 
nem elég.
Az ujjak lombjai közt, mint ritka madár, 
surran az emlék.
Megfoghatatlan és hihetetlen,
hogy van és volt,
és most már lesz is örökké.
És mindez csak enyém.
Senki, akinek elmondhatom.
Semmi, ami elhessentené.

m.

A hasonlatok bujdosó fényeinél keresem elmerülő
[arcod.

Puha a sötét és sima a könny, mely lassan gyűl és
[fakad,

s ezernyi a suttogás, melybe hangod belevész.
Keresem a szót, mely kifejez.
A képet, mely te vagy.
És hullanak a nehéz könnyek fájó gyöngyei.

43



Ó, kék, ó, tiszta tó, 
melyből árad az élet vize.

IV.

Alszol, mint néma árnyék a tavon.
A gyöngyszemű hold szárnya alól szállók, 
mint kóbor földi szellő.
Leheletem fodrozza a vizet.

Kép, te, ébredj, élj, 
légy karcsú, igazi fenyő.

V.

Megálmodtalak,
ahogy éber ész többé nem mutat.
Nem voltál hajamba akadó reggeli köd csupán, 
mely beharmatozza arcom.
Nem pikkelyes alkonyi felhő, 
melyen a reménység úgy süt át, 
mint izzó azúr.
És nem dalos ajakra visszatérő sóhaj, 
mely születik és hal.

Álmomban éltél.
És a derengő mosolyokból, 
tőrvillanásokból álló világgal 
megbékültem.
Nincs szó, mely leírja,
hogy ébredt föl bennem
a szunnyadó csönd, vesztett nyugalom.

Nagyot lendült az idő.
Szívembe költözött a munka üteme.
Csak az szorít, lök.
Húr ritkán zendül.

Álom!
Hadd hajtsam fejem áldott tenyeredbe 
megint.
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VI.

Hangomon folyik a szó. 
öblítem, ami fáj.
Hűtöm, ami ég.
Zavarosodik a víz.
Bárány följebb baktat 
a csurranó forrás gyöngyét keresni. 
A fürge hal is megtorpan.
Helyben evez.
Riasztja a kavargás.
Nád inog és fordul.
Csak a hervadó nárcisz hajol 
az elboruló víztükör fölé.
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ÉNEKHANGRA

i.

békalencse békanyál
de messzire szakadtál
túl a hegyen völgy ölén
kerestelek esteién
még csak nyomod sem lelém
félek elhagysz
s már talán
nem is gondolsz vissza rám 
hej békalencse 
haj békanyál

II.

dróttal szegett 
álmaim fölé 
hajoltál
mint út mentén sarjadt 
vadrózsa ága 
lemetszelek-e 
barna könyveim közé 
helyezzelek-e 
illatozni virágvázába

III.

napnak udvarában 
szikrás kövek között 
kerestem szerelmed

s találtam szerelmed 
holdnak udvarában 
tejfolyó sodrában 
pergő homok között
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hol vannak vágyaim 
kérges keserveim 
égnek udvarában 
fehér hattyúk között

hát egy szép életem 
pokol kapujában 
kénkőlángok között

IV.

még mindig rád gondolok 
ha szép táj fátyola lebben 
ha virágok haragjain szél csengettyűz 
ha zene lehelete fú homályt szememre 
s akkor is amikor a pára csöppé duzzadva 
az álom kelyhébe hull

és tegnap is mert katicabogár akadt hajamba 
s most is mert az óra két mutatója egymásra lelt 
és holnap is mert a búgó vadgalamb 
újra ablakom párkányára száll
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